DELIBERAÇÃO Nº 46, de 23 de Abril de 2014

Substitui a Deliberação Nº 20/2010 que
dispõe sobre a utilização da Logomarca do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, integrante do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, criado pelo Decreto de 16 de julho de 2002, do Presidente da República, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, pela Resolução nº
5 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 10 de abril de 2000, e pelo seu Regimento
Interno, e
Considerando a Deliberação Nº 20, de 10 de junho de 2010, que dispõe sobre a utilização da
Logomarca do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba;
Considerando a complexidade dos traços que compõem o símbolo, criado por softwares em
desuso, inviabilizando a reprodução da marca do CBH Paranaíba em meios não digitais, em que
seja necessário o redesenho da marca;
Considerando que a marca não permite variações no caso de mídias com restrições de cores,
visto que o símbolo não é desmembrável e por isso, impossível de recolorir;
Considerando que há ausência de variações nos modos horizontal e vertical, necessários para a
perfeita aplicação da marca nos mais diferentes meios, e que essa ausência causa desproporcionalidade entre texto e símbolo, dando peso indevido aos elementos, ou seja, a leitura do nome do
Comitê fica gravemente prejudicada devido ao grande espaço tomado pelo símbolo, sendo assim,
os limites de redução da marca também foram afetados influenciando na inserção da marca em
materiais menores, como barras de assinaturas de projetos parceiros e produtos de tamanho reduzido.
Considerando que com a nova marca não haverá perda da originalidade e significância de
nenhum dos elementos da marca, mantendo-se, portanto, a imagem da instituição, mas
garantindo adaptabilidade e resistência ao tempo.

DELIBERA:
Art. 1º Alterar a Deliberação Nº 20/2010 que dispõe sobre a utilização da Logomarca do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
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Art. 2º Fica aprovada a padronização da logomarca do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba a ser empregada nos documentos oficiais, adotando os 2 (dois) modelos, em cores ou
em preto e branco:
Aplicação Vertical

Aplicação Horizontal

Art. 3º A logomarca do CBH Paranaíba possibilita aplicação horizontal e vertical para melhor
adaptação aos diversos meios de comunicação. A mesma terá versão colorida, em escala de cinza
e monocromática.
Art. 4º Todos os documentos e formulários utilizados no CBH Paranaíba deverão obedecer aos
modelos e padrões instituídos no Manual de Utilização.
Art. 5º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Goiânia - GO, 23 de abril de 2014.

BENTO DE GODOY NETO
Presidente do CBH Paranaíba
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Secretário do CBH Paranaíba
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